
Podklad pro jednání ZM dne 29. 5. 2014 

 

Název materiálu: 9.3. Záležitosti OŠKS – filmový archiv  
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, René Brož 

 

Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, René Brož 

 

Zúčastní se projednání v ZM: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Otakar Špetlík, René Brož 

 

Projednáno:  

 

- v RM dne 5. 5. 2014 

Usnesení RM č. 200/2014 

RM projednala nabídku xxxxxxx týkající se digitalizace jeho filmového archivu a pověřuje 

odbor školství, kultury a sportu Městského úřadu v Turnově a místostarostu Mgr. Špetlíka 

dalším jednáním s ohledem na obsah nabízeného díla, autorských práv, darovacího institutu v 

rámci nového občanského zákoníku a detaily zpracování samotné digitalizace. 

(Hlasování:6/0/0) 

- v kulturní komisi RM 16. 4. 2014 (zápis viz příloha) 

 

Předložení materiálu uloženo: RM 

 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážení členové ZM,  na březnovém jednání ZM přednesl xxxxxx nabídku, kterou následně 

předložil pro jednání kulturní komise RM – viz níže v textu. Jedná se o velmi specifickou 

nabídku ve specializovaném oboru lidské činnosti. Tato byla při jednání kulturní komise RM 

hodnocena kladně a většinově podpořena ke schválení v RM (viz zápis), resp. ZM.  

 

Charakteristiky nabídky:  

- Velká specifičnost nabídky, opravdového odborníka na posouzení v Turnově nemáme. 

- Nabídka je časová a obsahově velmi přesně determinovaná. 

- Neznáme přesný obsah a rozsah nabízeného díla (je např. možné oslovit odborníky 

Národního filmového archivu, kteří by nabídku posoudili, s tím však xxxxxx 

nesouhlasí), souhlasí však s posouzením odborníkem rozsahu a ceny díla za 

digitalizaci a katalogizaci archivu.  

- Město nebude vlastnit originály, tj. analogové a digitální původní materiály, ze 

kterých je přepis pořizován, město nebude tady vlastníkem autorských práv a 

poskytovatel mu umožní nekomerční využití celé kopie archivu. 

- Město (městský úřad) neumí s tímto materiálem odborně zacházet, proto by musel být 

uložen a spravován vhodnou institucí. Nabízí se KCT s.r.o. či Státní oblastní archiv 

Semily – Litoměřice. Souvisí to zároveň i s ochranou dat a autorských práv. 

- Není zřejmý rozsah práce nutný ke zpracování materiálu, tj. digitalizace a katalogizace 

materiálu.  

- Problematické pro mnohé jsou dosud uzavřené smlouvy xxxxxx s Městem Turnov a 

především autorský „nevztah“ k natočenému filmovému materiálu fakticky od roku 

1995.  

Závěr:  

Město Turnov uzavře smlouvu o dílo s xxxxxxxx, ne smlouvu darovací. Předmětem smlouvy 

o dílo bude vytvoření kopie Českorajského videoarchivu, kdy filmový materiál na různých 

nosičích bude jednotně digitalizován a následně katalogizován (město tedy platí práci xxxxxx) 



na jím nakoupených nosičích (materiál). Zároveň bude v této smlouvě uvedeno, že město 

Turnov bude moci materiál využít k nekomerčním účelům.  

Tj.k výrobě propagačních materiálů, materiálů o historii města (viz např. výročí vzniku města, 

výročí konce války apod.  
 

 

Návrhy usnesení: 

1) ZM projednalo nabídku xxxxxxx týkající se jeho Českorajského videoarchivu. 

2) ZM souhlasí s nabídkou xxxxxxx na digitalizaci a katalogizaci Českorajského 

videoarchivu za těchto podmínek: 

- v letech 2015 – 2018 postupné zpracování archivu za 512 718,- Kč ročně, 

celkem za 2.051.000,- Kč, a to vč. pořízení datových úložišť v ceně cca 

400 000,- Kč  

-  autorem a vlastníkem práv k archivním snímkům z let 1962 - 2013 je nadále 

xxxxxxx, který je osobně pořídil a na soukromé bázi vlastní péčí a na svoje 

náklady půl století udržuje.  
 

Úkoly v případě odložení rozhodnutí ZM na červen: 

 

a) Nechat odborně právně posoudit možnosti využití archivu Městem Turnov po jeho 

převzetí za podmínek, kdy město nebude vlastníkem autorských práv a bude mu 

umožněno nekomerční využití zdigitalizované a zkatalogizované kopie archivu. 

b) Nechat odborně posoudit nezávislým odborníkem xxxxxx navrhovanou částku za 

digitalizaci a archivaci celého archivu. 

c) Vybrat instituci, která by mohla získaný digitalizovaný a katalogizovaný materiál 

dlouhodobě technicky spravovat a zjistit, za jakých podmínek pro Město Turnov toho 

bude schopná. 

 

 

Nabídka xxxxxx: 

 

ČVMB - Českorajský videoarchiv xxxxxx 
 
1)  Archiv obsahuje přes 20.000 tisíc titulů. 
2)  Z toho je cca 14.000 titulů regionálního charakteru z Turnova a Českého ráje. 
3) Archivní materiály postihují období od roku 1921 do roku 2013 v profesionální 
kvalitě technické, obsahové i formální a představují bezprecedenční paměť regionu v 
obrazech a zvucích.  
4) Autorem a vlastníkem práv k archivním snímkům z let 1962 - 2013 je xxxxxxx, 
který je osobně pořídil a na soukromé bázi vlastní péčí a na svoje náklady půl století 
udržuje. Archiválie od roku 1921 do roku 1962 pocházejí od většinou neznámých 
autorů, které se pořadateli ČVMB podařilo zachránit z rodinných sbírek.      
5) Do roku 1989 je archiv v celkové délce cca 240 minut na filmové surovině 16 mm, 
normal 8 mm a super 8mm. 
6) Od roku 1989 do roku 2007 jsou archivní materiály v celkové délce cca 12.360 
minut uložený na analogových videokazetách formátů Betamax, VHS, S-VHS, video 
8, Hi8, Digital 8, U-matic SP, Betacam SP a na digitálním formátu DVCAM, vše v SD 
rozlišení PAL 720x576i, převážně ve formátu 4:3. K artefaktům za roky 1997 až 2013 
je zachován i původní zdrojový materiál v digitálních formátech DVCAM SD nebo 
AVCHD HD.    



7) Od roku 2007 dosud je archiv uložen v digitální podobě do diskových polí ve 
formátu FULL HD 1920x1080i. 
8) Všechny tituly z autorské dílny xxxxx jsou vyrobeny metodou mezinárodního 
zvukového pásu, kde se na stopě 1 nachází výsledný zvukový mix a na stopě 2 
originální zvukové atmosféry a synchrony, což umožňuje remix a nové použití 
původních artefaktů. 
9) Studio BONUS TV, spravující ČVMB, disponuje vlastním filmovým přepisem 
16mm, 8mm, super 8 se zvukem z magnetické stopy. Dále pak multiformátovým 
přepisem z videokazet Betamax, VHS, S-VHS, video 8, Hi8, Digital 8, U-matic SP, 
Betacam SP a DVCAM s digitalizací do libovolného formátu, preferenčně do souborů 
AVCHD na diskových polích s dvojí fyzicky oddělenou zálohou. 
10) Archiv není katalogizován, od roku 1995 jsou k dispozici základní slovní anotace 
ke každému archivnímu titulu. Prakticky to znamená, že kromě samotného xxxxxx se 
v archivu nikdo nevyzná. 
11) Pokud by byl předmětný archiv oceněn cenou obvyklou v ČR pro tuto komoditu, 
jež aktuálně činí 8.000,- Kč za minutu, dostáváme se k hodnotě 100 milionů korun. 
12) Uvedená hodnota vylučuje výkup archivu Městem Turnovem a inspiruje vlastníka 
archivu k nabídce jeho bezplatného darování co do obsahu. 
13) Majitel archivu navrhuje finanční kompenzaci co do věcných nákladů na 
kompletní digitalizaci archivu pro Město Turnov. Základem kalkulace by měla být 
obecná cena přepisu jedné minuty z formátů filmu 16 mm, normal 8 mm a super 
8mm plus z analogových videokazet formátů Betamax, VHS, S-VHS, video 8, Hi8, 
Digital 8, U-matic SP, Betacam SP a z digitálního formátu DVCAM do diskových polí 
ve formátu AVCHD s dvojí fyzicky oddělenou zálohou. Obecná cena činí 67,- Kč za 
minutu přepisu. Při cca 13.000 minut á 67 Kč činí cena 871.000,- Kč.  
14) K nákladům ad 13) je třeba připočíst mzdový náklad na jednoho archiváře, při 
čemž se kalkuluje s obecnou hodinovou sazbou 240,- Kč, když za hodinu 
zkatalogizuje 4 minuty přepisu. Při cca 13.000 minut a pracovním fondu 3.250 hodin 
činí cena 780.000,- Kč. 
15) Dále je třeba připočíst pořízení diskových uložišť v konfiguraci originál + 2 kopie v 
celkovém datovém objemu 100 TB s průměrnou cenou na 1 TB 4.000,- Kč, tedy 
celkem 400.000,- Kč. Tato položka může být nakoupena přímo Městem Turnovem a 
není součástí fakturace mezi Městem Turnovem a majitelem ČVMB.  
16) Kompletní digitalizace archivu ČVMB pak vychází pro Město Turnov na částku 
2.051.000,- Kč, při čemž majitel archivu navrhuje postupnou digitalizaci v letech 2014 
až 2018 se splátkami rozloženými do čtyř roků á 512.750,- Kč. Časový horizont je 
volen podpůrně k roku 2022, kdy Město Turnov oslaví 750 let od svého založení a 
ČVMB bude zásadním zdrojem audiovize k tomuto jubileu.   
17) Komparační údaj: V současně době pořizuje Město Turnov běžný 
dvacetiminutový dokumentární film o historii Židů na Turnovsku za 490.000,- Kč.   
V Turnově dne 6. června 2013 
 

xxxxxxx 
                                                                  autor a majitel  
                                                                  Českorajského videoarchivu MB 

ZÁPIS ze ZASEDÁNÍ  

 

Komise pro kulturu 



a správní rady Kulturního fondu 
 dne 16. dubna 2014  

(4. schůze v roce) 
Celkový počet členů komise: 17 

Přítomno: 12 členů 

(ThMgr. Ondřej Halama, Jana Adamová, Bc. Radek Drašnar, Mgr. David Pešek, PhDr. 

Vladimíra Jakouběová, PhDr. Vratislav Mareš, Petr Záruba, Mgr. Petr Haken, PhDr. Mgr. 

René Brož, Mgr. Petr Kučera, Dagmar Landrová, Mgr. Otakar Špetlík 

 

Omluveni: PhDr. Hana Maierová, Eva Kordová, Jiří Kohoutek, Mgr. Bohuslav Lédl, Jana 

Zajícová 

 

Hosté:  Alena Růžičková, MěÚ Turnov – OŠKS 

xxxxxx 

 

Program zasedání: 

 

1.  představení archivu xxxxxx 
2.  schválení dodaných vyúčtování 
3.  ostatní 
 

 

Ad 1 

Představení archivu xxxxxx 

   Členové Kulturní komise byli panem xxxxxxx seznámeni s jeho záměrem darovat Městu 

Turnov své celoživotní dílo – „Českorajský vedioarchiv“. Záměrem xxxxxx je darovat Městu 

Turnov tento archiv zdarma. Požaduje pouze 2.051.000 Kč na pořízení kopií. Archiv obsahuje 

přes 20.000 titulů, z toho je 14.000 titulů regionálního charakteru (z Turnova a Českého ráje). 

Archivní materiály postihují období od roku 1921 do roku 2013 v profesionální kvalitě 

technické, obsahové i formální a představují bezprecedentní paměť regionu v obrazech a 

zvucích. Archiv není katalogizován, od roku 1995 jsou k dispozici základní slovní anotace ke 

každému archivnímu titulu. 

   Předseda Komise P. Halama vznesl dotaz – zde budou fyzicky předány i původní filmy. 

xxxxxx bylo sděleno, že nikoliv. Analogový archiv zůstane u xxxxxx – darem jsou pouze 

kopie, které jsou určeny pouze k nekomerčnímu využití městu. 

Archiv by existoval 3x – město by obdrželo dvě datová pole, která by byla uložena každé 

jinde. 

   Dále se do diskuse zapojila pí. V. Jakouběová, dle jejíhož názoru by měla tento archiv 

spravovat nějaká paměťová instituce (např. muzeum nebo archiv). Nedovede si představit, že 

by ho zpravovalo Město samo. Je toho názoru, že by s tímto materiálem měli pracovat 

archiváři. 

   Člen komise p. R. Drašnar je toho názoru, že by majitelem tohoto archivu mělo být Město 

Turnov, ale spravovat by ho měla nějaká paměťová instituce. 

    Majitel archivu xxxxxx navrhuje rozložení digitalizace archivu do 5 let. Každá etapa by mu 

byla uhrazena zvlášť. 

    Dalším dotazem byl dotaz p. D. Peška. Archiv je xxxxx oceněn na 2.051.000 Kč.  Jak k této 

částce pxxxxxx došel? Výsledkem by byl Provis, jako v České televizi? xxxxxxx bylo 

sděleno, že ano. Jedná se o 2 hodinové sazby, což je nejnižší cena České televize a Studia 

Barrandov. 
                                                                                                  1 



 

Do diskuse se zapojila pí. J. Adamová s nápadem, že by KULTURNÍ CENTRUM TURNOV, 

s.r.o 

mohlo archiv xxxxxx využít k pořádání průběžných pořadů z doby, „která jako by 

neexistovala“.  

   Člen komise p. O. Špetlík sdělil xxxxx, že si město Turnov jeho nabídky váží. xxxxx 

upozornil komisi, že nabídka platí do konce června 2014. 

    Dále bylo p. O. Halamou sděleno, že nějaký časový úsek, který točí xxxxx již Město 

Turnov má k disposici, aby jej tady nehradilo dvakrát.  

xxxxxx na toto uvedl, že se jedná o tři roky a není to zdigitalizované, což se musí ještě udělat. 

Dále uvedl, že minuta archivu má cenu 10.000 Kč/min. 

     Předmětem další diskuse bylo získání dotace z nějakého fondu na digitalizaci archivu. Pí 

V. Jakouběovou bylo sděleno, že by bylo možné využít Norských fondů, kde je spoluúčast 

20% a může toto být rozpoložkováno na 5 let.  

     Pan D. Pešek vznesl dotaz – jakým způsobem může Město Turnov s tímto materiálem 

nakládat? Pí. V. Jakouběová sdělila, že xxxxxx musí postupovat podle Autorského zákona. 

Došlo k hlasování na téma archivu xxxxx. 

 

Usnesení č. 17/2014 

Kulturní komise doporučuje Radě města přijmout nabídku pana xxxxx a prověřit 

všechny podrobnosti autorských práv. Kulturní komise považuje „Českorajský 

videoarchiv“ za zcela unikátní a nenahraditelný. 

                                                                                               Hlasování (pro/proti/zdržel se) 

14/0/0 

Telefonicky hlasovala: pí E. Kordová a PhDr. H. Maierová. 

 

Usnesení č. 18/2014 

Kulturní komise doporučuje Radě města hledat dotační tituly, které jsou právě na 

digitalizaci historických materiálů vypisovány. 

 

                                                                                                Hlasování (pro/proti/zdržel se) 

12/0/0 

 

Usnesení č. 19/2014 

Kulturní komise doporučuje Radě města zvážit, zda by tento archiv neměl být svěřen do 

péče „paměťové instituce“. 
 

                                                                                                Hlasování (pro/proti/zdržel se) 

12/0/0      

Odešel pan D. Pešek. 

 

Ad 2   

Vyúčtování 

Členům správní rady bylo předloženo vyúčtování akcí a ediční činnosti. 

 

Usnesení č 20/2014 

Správní rada KF schvaluje předložená vyúčtování a odsouhlasuje proplacení dotací, které jsou 

obsaženy v příloze. 

                                                                                                 Hlasování (pro/proti/zdržel se) 

10/0/1      



 

Odešel p. Drašnar. 

 

Členům komise byla předložena žádost o podporu muzikálu Noc na Karlštejně. Tato akce se 

bude konat na Sychrově.                                                                                               

  

Usnesení č. 21/2014 

Kulturní komise souhlasí s vyřazením žádosti na podporu muzikálu Noc na Karlštejně, neboť 

neodpovídá Pravidlům pro poskytování finančních příspěvků pro kulturní aktivity na území 

města Turnova.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                 Hlasování (pro/proti/zdržel se) 

10/0/0   

                                                                                                                    ZAMÍTÁ SE                                                                                                

Ad 3 

Ostatní                                                                                                                                                                                           
Člen komise p. P. Kučera sdělil, že zálohu na dotaci z Kulturního fondu, kterou dostal na 

publikaci, vrátí. 

Člen komise p. Haken sdělil, že dotaci z Kulturního fondu na akci Modrý kocour (krajská 

mezinárodní přehlídka avantgardních divadel) by potřeboval již v měsíci lednu, neboť tato 

akce se koná vždy na začátku roku. 

K tomuto bylo p. Brožem sděleno, že by bylo možné vytvořit zvláštní řádek v rozpočtu Města 

Turnov, čímž by dotace šla mimo Kulturní fond.  

Diskutovalo se také o možnosti proplácení Přímých dotací z Kulturního fondu již na podzim 

předchozího roku. Tyto žádosti by se musely vždy koncem roku dát schválit Radě města. 

V tomto duchu by se musely upravit pravidla Kulturního fondu. 

 

Usnesení č. 22/2014 

Kulturní komise doporučuje změnu Pravidel pro poskytování finančních příspěvků pro 

kulturní aktivity na území města Turnova a pověřuje p. O. Špetlíka a p. R. Brože k prověření 

možnosti, zda by Přímé dotace z Kulturního fondu mohly být samostatnou položkou 

v rozpočtu Města. 

 

                                                                                                    Hlasování (pro/proti/zdržel se) 

10/0/0                                                                                                  

 

Člen komise p. O. Špetlík informoval, o tom, že přišla z polského města Jawora pozvánka na 

Slavnosti chleba. Akce se bude konat v měsíci červnu. Jsou zvány naše hudební soubory, 

pekaři, cukráři, SUPŠ. Pan Špetlík bude o průběhu komisi informovat. Je zde i možnost – kdo 

by chtěl, může se zúčastnit. 

 

 

 

 

Zapsala: Alena Růžičková 

Ověřil: ThMgr. Ondřej Halama, předseda komise (e-mailem) 


